
Vad innebär ”Meröppet” 

Många ser biblioteket bara som en plats att låna böcker på. Men är det allt? På 

torsdagseftermiddagen fick en grupp medlemmar från Skara Gille information om alla möjligheter 

som vårt bibliotek bjuder på. 

Bibliotekarierna Jenny och Johanna tog emot i Prubbasalen och presenterade ett utbud som nog är 

okänt för många. Att det finns böcker på ett bibliotek vet väl alla? Vet man också att det finns tillgång 

till både tidningar och tidskrifter samt även film? Och att allt detta är tillgängligt ”på nätet”. Med ett 

lånekort kan man söka böcker, beställa och bevaka sina lån. Man kan låna både ljudböcker och E-

böcker. Få vet sannolikt att man kan läsa en mängd tidningar från 60 länder och ett otal tidskrifter 

direkt på sin dator eller surfplatta. Hela utbudet finns på www.skara.se/bibliotek. En skatt som 

många flera borde skaffa tillgång till. 

Genomgången på andra våningen gav svar på frågor både från noviser och vana låntagare. Alla fick 

tips som underlättar sökandet efter litterära godbitar. Man bjöds också på förslag hur man får 

tillgång till dagens morgontidningar direkt på morgonen, utan att det koster ett öre. Värdefull 

information som alltså sparar både tid och pengar. 

Därefter tog sig gruppen en trappa ner för att se hur enkelt man lånar, förlänger sitt lån och lämnar 

tillbaka lånade böcker. Man fick också bekanta sig med hyllan för beställda böcker. Få känner till att 

man kan låna en dator på biblioteket, smart om man använder telefon eller surfplatta. Här kan man 

också ordna utskrifter. På vägen mellan datorerna passerade gruppen det digra utbudet av 

tidskrifter. Det finns ett 40-tal titlar att läsa. 

En utvidgning av serviceutbudet är ”meröppet”. För den som har ett uppdaterat lånekort, kan man 

besöka biblioteket utanför de vanliga öppettiderna. Med hjälp av streckkoden på lånekortet och en 

personlig PIN-kod, har man tillgång till alla faciliteter mellan 9 till 22 alla dagar ( utom lördagar då 

dörren låses kl 18 ). Den som saknar lånekort eller inte ännu har uppgraderat sitt kort, löser detta vid 

ett besök i bibliotekets reception under ordinarie öppettid. 

Sannolikt har många flera behov av den information som gavs och de tjänster som erbjuds. Den 

generösa personalen på biblioteket står gärna till tjänst vid ett personligt besök. 

 
Medlemmar i Skara Gille fick information om utbudet på biblioteket 

och om den utökade tillgängligheten. 

http://www.skara.se/bibliotek


    
Bibliotekarierna Jenny Brenander och Johanna         Få känner till att man kan låna en dator för ett par 

Münzing visade hur man registrerar lån och             timmar på biblioteket. 

återlämning. 

 

     
Med hjälp av sitt lånekort och en personlig kod        Allt man behöver för att ta del av hela utbudet är 

kan man komma in i biblioteket de flesta av               ett uppdaterat lånekort och att man verifierar 

veckans timmar.                                                                Kunskap om regelverket. 

Bilderna tagna av Tommy Kroon 


